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Ärendet
I beslut den 9 maj 2019 (UD/2019/07774/AF) uppdrog regeringen åt
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) att inkomma med
underlag avseende Sveriges internationella utvecklingssamarbete med
Tanzania. Sida har i en skrivelse den 12 september 2019 inkommit med
underlag för strategin.

Regeringens beslut
Regeringen beslutar strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Tanzania
2020-2024 med den lydelse som framgår av bilagan.
Regeringen uppdrar åt Sida att i enlighet med strategin ansvara för
genomförandet av Sveriges utvecklingssamarbete med Tanzania till och med
den 31 december 2024.
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Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Tanzania 2020-2024
1. Inriktning

Målet för svenskt internationellt bistånd är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor
för människor som lever i fattigdom och förtryck. Utvecklingssamarbetet ska ta sin
utgångspunkt i principerna om bistånds- och utvecklingseffektivitet, liksom i Agenda 2030,
Addis Ababa Action Agenda och klimatavtalet från Paris.
Strategin ska gälla under perioden 2020-2024 och omfattar sammantaget 3000 MSEK.1
Verksamheten ska bidra till följande mål:
Mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och jämställdhet
• Stärkt respekt för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer, med
särskilt fokus på marginaliserade grupper och demokratins försvarare och röstbärare.
• Ökad jämställdhet, särskilt avseende kvinnors politiska deltagande och ekonomiska
egenmakt, samt ökad tillgång till och respekt för sexuell och reproduktiv hälsa och
rättigheter.
• Stärkta förutsättningar för ansvarsutkrävande, ökad transparens och minskad
korruption.
Utbildning
• Inkluderande och jämställd utbildning och livslångt lärande av god kvalitet, med
särskilt fokus på flickor och unga mödrar.
Inkluderande ekonomisk utveckling
• Förbättrade möjligheter till produktiv sysselsättning med anständiga villkor och ökad
produktivitet och hållbarhet i lantbruket.
• Ökad social trygghet för de mest utsatta.
Miljö och klimat

1 Denna strategi styr användningen av medel som anslås under anslagsposten 9 Afrika i regleringsbrev avseende Styrelsen för
internationellt utvecklingssamarbete (Sida) för respektive budgetår.

• Hållbart nyttjande av naturresurser och ekosystem till havs och på land, inklusive
rehabilitering och bevarande av biologisk mångfald och dess ekosystem, samt ökad
motståndskraft mot klimatförändringar.
• Ökad tillgång till förnybar energi och förbättrad energieffektivitet.
2. La nd kontext

Under större delen av 2000-talet uppvisade Tanzania höga tillväxtsiffror och minskande
fattigdom. Dock har ekonomin och tillväxten försvagats de senaste åren och trenden av
minskande inkomstfattigdom har planat ut. Nära hälften av Tanzanias drygt 57 miljoner
invånare lever under den internationella fattigdomsgränsen (1,90 USD/dag) och en stor del
av befolkningen lever med hög sårbarhet, på inkomster strax över fattigdomslinjen. En mer
protektionistisk politik med ökad statlig kontroll och minskat förtroende för den privata
sektorn har gjort det svårare för privata, särskilt internationella, investerare att verka i landet.
Tanzanias arbetsmarknad karaktäriseras av en omfattande informell ekonomi, låga inkomster,
undersysselsättning och undermåliga arbetsförhållanden. Den stora majoriteten av
befolkningen är sysselsatt i jordbruket även om en viss förflyttning har skett till
tjänstesektorn, särskilt bland unga. Vissa framsteg har gjorts de senaste åren, bl.a. vad gäller
förbättrad tillgång till utbildning och energi, samt på anti-korruptions området. Införandet av
fri grundskola 2016 innebar ett kraftigt ökat antal inskrivna grundskoleelever, många från de
fattigaste familjerna, men kvaliteten på utbildningen är fortsatt låg.
Sedan valet 2015 har det demokratiska utrymmet i landet minskat och en negativ utveckling
sker vad gäller respekt för de mänskliga rättigheterna och rättsstatens principer.
Medborgerliga och politiska rättigheter som yttrandefrihet, mötes- och föreningsfrihet är
under press. Hbtq-personers situation är svår och könsbaserat våld och sexuella övergrepp
mot kvinnor och flickor är ett omfattande problem. Diskriminering av kvinnor och flickor
kommer till utryck i bl.a. högre arbetslöshet, lägre utbildningsnivå, sämre tillgång till
finansiella tjänster och underrepresentation i beslutsprocesser.
Den snabba befolkningstillväxten och ett ohållbart nyttjande av ekosystem och
naturtillgångar innebär ett ökat tryck på landets naturresurser, samtidigt som
klimatförändringar bidrar till ytterligare sårbarhet i samhället. Tillgången till förnybar och
hållbar energi för den fattiga landsbygdsbefolkningen är mycket begränsad, vilket även
hämmar den ekonomiska utvecklingen.
Oroshärdar i Tanzanias omedelbara närhet har lett till att människor från framförallt
grannländerna Burundi och Demokratiska Republiken Kongo söker skydd i Tanzania.
Omkring 325 000 flyktingar befinner sig i Tanzania.

3. Verksamhet
Övergripande styrning av genomförande och uppföljning av verksamheten framgår i
regeringens riktlinjer för strategier inom svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt
bistånd (UD2017/21053/1U).
I sin helhet ska det svenska utvecklingssamarbetet bidra till att minska fattigdomen i landet,
till bättre förutsättningar för en demokratisk utveckling och till respekt för de mänskliga
rättigheterna.
Mot bakgrund av den negativa utvecklingen för demokrati och mänskliga rättigheter avser
strategin ett begränsat samarbete med den tanzaniska staten. Samarbete med
förändringsaktörer inom staten som bedöms ha viljan och kapaciteten att bidra till ökad
respekt för mänskliga rättigheter kan övervägas. Samtidigt ska samarbete med såväl det civila
samhället som multilaterala organisationer och privata aktörer stärkas.
Sverige ska bidra till ökad kunskap om mänskliga rättigheter samt till stärkt rättssäkerhet,
vilket är grundläggande för att kvinnor, män och barn i Tanzania ska kunna utkräva sina
rättigheter. Verksamheten ska särskilt stödja människorättsförsvarares arbete och
marginaliserade gruppers möjlighet att verka för och åtnjuta sina mänskliga rättigheter. Stöd
till mediaaktörer bör ingå för att katalysera utrymme för åsiktsbildning och kunskap om de
mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer.
Sverige ska bidra till ett mer jämställt samhälle där kvinnors rättigheter, politiska deltagande
och ekonomiska egenmakt stärks. Utvecklingssamarbetet ska även främja ökad tillgång till
och respekt för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, med särskilt fokus på
ungdomar. Arbetet för att motverka könsbaserat våld är likaså viktigt, liksom stärkt respekt
för hbtq-personers rättigheter.
Utvecklingssamarbetet ska bidra till stärkta förutsättningar för medborgare att påverka
politiska processer och utkräva ansvar, samt ökad kapacitet att bekämpa korruption i
samhället. Det är av vikt att stödja aktörer som arbetar med ansvarsutkrävande i relation till
offentliga institutioner, så som traditionella medier och olika digitala plattformar som verkar
för ökad transparens, tillgång till information och ökat deltagande i beslutsfattande processer.
Verksamhet som innefattar samarbete med den tanzaniska staten bör även främja antikorruptionsarbetet.
Sverige ska tillvarata sin framträdande roll inom utbildningsområdet i Tanzania, bland annat
genom resultatbaserat stöd och samarbete med det Globala Partnerskapet för Utbildning,
(Global Partnership for Education, GPE). Verksamheten ska bidra till ett stärkt
utbildningssystem. Utbildningsvägar för att fler unga mödrar ska kunna komma tillbaka till
utbildning så snart som möjligt ska stödjas. Verksamheten bör därtill bidra till ökad
integrering av sexualundervisning av god kvalitet för barn och ungdomar.

Verksamheten ska bidra till produktiv sysselsättning med anständiga villkor inklusive
förbättrad social dialog. Särskilt fokus ska vara på sysselsättning för kvinnor och unga, med
inriktning mot småföretagare. Ökad produktivitet och miljömässig hållbarhet i lantbruket ska
stödjas, liksom ökad kunskap om effektiva och hållbara lantbruksmetoder samt ökad tillgång
till fungerande marknader. Reformer för att skapa bättre förutsättningar för fri och rättvis
handel, företagande och investeringar bör stödjas.
Utvecklingssamarbetet ska bidra till ökad social trygghet för de mest utsatta, inklusive
kvinnliga ensamförsörjare. Verksamheten ska syfta till att minska ojämlikhet i samhället, t.ex.
genom stöd till sociala transfereringar för fattigdomsminskning och långsiktig
kapacitetsuppbyggnad av inkluderande sociala trygghetssystem.
Verksamheten ska bidra till förbättrade förutsättningar för hållbar användning av
naturresurser och ekosystem till havs och på land, inklusive rehabilitering och bevarande av
biologisk mångfald och dess ekosystem på lokal nivå samt inom offentliga institutioner. Ett
ökat deltagande av kvinnor, såväl som män, i beslut om hur naturresurserna ska nyttjas och
hur avkastningen ska användas är av vikt. Hållbart skogsbruk och hållbara jordbruksmetoder
ska stödjas tillsammans med inkomstdiversifiering och stärkt livsmedelsförsörjning för en
inkluderande omställning.
Verksamheten ska främja effektiv energianvändning och produktivt nyttjande av förnybar
energi med fokus på människor som lever i fattigdom, särskilt kvinnor. Ökad tillgång till
hållbara energilösningar, även i områden som inte nås av fasta nät, ska ingå.
I genomförandet av strategin ska Sverige verka för att bygga bredare och mer självbärande
relationer mellan Sverige och Tanzania. Detta kan exempelvis omfatta arbete för att
vidareutveckla och använda hållbarhetskrav i upphandlingar. Även andra innovativa
instrument och samverkansformer mellan aktörer bör utforskas, liksom förutsättningar att
mobilisera additionella resurser genom den privata sektorn.
Sverige ska verka för en sammanhållen och effektiv utvecklings- och biståndssamordning i
landet, framförallt genom ett aktivt deltagande i EU:s biståndssamordning och i den mån
möjligt, gemensamprogrammering.
Sida ska säkerställa att det finns en helhetssyn på det samlade svenska stödet till landet i
genomförandet. Situationen för flyktingar och migranter ska beaktas och en beredskap ska
finnas att hantera eventuella flykting- och migrations strömmar. Synergier mellan strategins
olika områden ska tillvaratas så långt som möjligt. Synergier ska också sökas med verksamhet
inom ramen för andra strategier, exempelvis strategier för regionalt och/eller tematiskt
inriktad verksamhet. Stöd via multilaterala organisationer, s.k. multi-bi, ska vara förenligt med
svenska prioriteringar och förhållningssätt i samarbetet med de multilaterala organisationerna.
Synergier med forskningssamarbetet med Tanzania ska sökas för att främja kunskap,
innovation, demokrati och kritiskt tänkande inom samtliga av strategins områden.
Digitaliseringens potential för måluppfyllelse bör, när relevant, tillvaratas.

Verksamheten inom ramen för strategin ska följas upp enligt de principer och processer som
anges i regeringens riktlinjer för strategier inom svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt
bistånd (UD2017/21053/IU).

